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SEMANA ESPECIAL 07

RN entra na briga para receber 
gigante do segmento ceramista

Detran intensifi ca 
ações para reduzir 
acidentes no Estado

Grupo Fragnani - apontado como a segunda maior produtora de cerâmica do Brasil e a oitava do mundo – 
procura um estado no Nordeste para instalar nova indústria no País. Escolha depende de benefícios fi scais.

Últimas campanhas fi zeram com que RN reduzisse 
em 12% as mortes em decorrência de acidentes 
automobilísticos nos últimos cinco anos.

Blitzen educativas acontecerão em vias com grande fl uxo de veículos no RN

José Aldenir / Agora RN
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TEMPO
MAX: 30 ºC 
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EDIÇÃO CONCLUÍDA ÀS 20H05

JORNAL DIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

Desvio de R$ 2,4 milhões 
aconteceria desde 2015. Prefeito 
de Espírito Santo foi preso.

Com passagens por Globo 
e Confi ança, técnico será 
apresentado nesta quinta-feira.

CANASTRA REAL 03 COMANDO 16

Operação do MP 
prende seis pessoas 
por fraudes na ALRN

América apresenta 
Luizinho como novo 
treinador para 2019

ENTREVISTA 04

“Garibaldi Filho e 
Zenaide Maia são 
tradicionais”, diz 
candidato do PSOL
Laílson de Almeida diz que eleitor 
precisa diferenciar candidatos 
oriundos de movimentos 
populares daqueles fi nanciados 
por grupos econômicos.



Pesquisa sob suspeita

A coligação 100% RN, encabeçada pelo candidato a governador 
Carlos Eduardo Alves (PDT), tentou evitar – sem sucesso – que 
a última pesquisa do Instituto Seta fosse divulgada. O pedido 

foi negado pelo juiz Almiro Lemos na quinta-feira, 13, véspera 
da publicação dos resultados pelo Blog do BG. A representação 
formulada pela coligação questionou três pontos da pesquisa: 
baixo valor para contratação do levantamento; ausência de dados 
obrigatórios no registro; e a suposta omissão da fórmula da amostra 
de entrevistados, com a utilização de dados populacionais obsoletos.

>> Preço de banana. A pesquisa 
Seta foi, de fato, mais barata que 
a média das demais pesquisas 
registradas no Rio Grande do Norte 
até o momento. Para se ter uma 
ideia da discrepância, enquanto o 
levantamento da Seta foi contratado 
pelo Blog do BG por R$ 10 mil, a 
Certus fez o último levantamento 
divulgado pela Federação das 
Indústrias por R$ 32 mil. O 
Ibope, que deverá divulgar novo 
levantamento na sexta-feira, 21, foi 
contratado pela InterTV Cabugi por 
mais de R$ 65 mil.

>> Impertinente. Ao analisar 
esse fato, no entanto, o juiz Almiro 
Lemos entendeu que o valor cobrado 
pela Seta não foi desproporcional ao 
serviço e que não há tabelamento 
de valores a serem cobrados pelos 
institutos. “Não há parâmetro 
possível de comparação entre um 
instituto de pesquisas local com o 
maior instituto de pesquisas do País”, 
escreveu o magistrado.

>> Tá valendo. Quanto à não 
apresentação de dados obrigatórios, 
o juiz decidiu que a indicação de 
bairros e municípios visitados pelos 
entrevistadores não precisa ser 
apresentado no ato de registro do 
levantamento, e sim até o sétimo 
dia seguinte ao registro da pesquisa. 
Esse prazo se esgotou no sábado, 15.

>> Dentro da norma. Em relação 
ao terceiro argumento, o juiz Almiro 
Lemos afi rmou que “não há qualquer 
fundamento para o uso de dados 
do TSE em detrimento de dados do 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“Existe aquele 
apoio para evitar 

um mal maior”

Candidato do PT à Presidência, 
Fernando Haddad, sobre possibilidade 
de receber apoio do PSDB no segundo 

turno contra Jair Bolsonaro (PSL)

>> Visita. O candidato à 
Presidência pelo Partido 
Novo, João Amoêdo, cumpre 
agenda de campanha em 
Natal na quarta-feira, 19. 
Com chegada prevista para 
às 16h, Amoêdo seguirá em 
carreata até o Hotel Vila do 
Mar, onde às 17h concede 
coletiva à imprensa.

IBGE, uma vez que não é objetivo do 
órgão eleitoral a apuração de dados 
de recenseamento”. “Não há que 
se falar em falta de atualização em 
virtude de uso dos dados do censo 
de 2010, uma vez que é este o mais 
atual existente”, assinalou Almiro 
Lemos.

>> Polêmica. O levantamento 
do Instituto Seta contratado pelo 
Blog do BG está no centro de outra 
polêmica levantada pelo Agora 
RN na semana passada. O jornal 
mostrou que a mulher do cientista 
político Daniel Menezes, diretor-geral 
do instituto de pesquisas, Ingrid 
Paiva, ocupa um cargo comissionado 
na Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante, principal reduto eleitoral 
da candidata ao Senado Zenaide 
Maia (PHS), cujo marido governou a 
cidade por oito anos e apoia o atual 
prefeito, Paulo Emídio (PR).

>> Em casa. Admitida para o cargo 
de assessora jurídica do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (Saae) 
em janeiro deste ano, Ingrid recebe 
desde então R$ 3,5 mil de salário 
bruto por mês.

>> Resultado. Na pesquisa Seta/
BG, a deputada federal, que surgia 
na terceira posição em outros 
levantamentos, apareceu com 15% 
na estimulada, atrás apenas de 
Styvenson Valentim.

>> Debate. A 95 FM e a TV Band 
Natal realizam na quarta-feira, 
19, debate entre os candidatos ao 
Senado. Será a partir das 22h30.

José Aldenir / Agora RN

Sérgio Lim
a / Poder 360
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Ligação Seta/Zenaide

Alckmin em Natal

Cadeiras na Arena América

Esses institutos mentirosos era para 
serem fechados.
@joserobertodiasdemesquita
Comentário via Instagram

Todos são corruptos, sempre 
defendendo o seu. Não têm 
credibilidade para nada. Querem 
manipular as pessoas a qualquer custo.
@josepaiva58
Comentário via Instagram

Cada um com sua opinião, mas ela é 
a minha minha senadora. Nela confi o. 
Eu conheço de perto e sei o quanto é 
simples com o pobre. É com ela que 
eu vou.
@alinnadjabrito
Comentário via Instagram

Agora RN / Reprodução
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Ele está achando que o pessoal do 
Nordeste é besta. O Brasil acordou, 
e só tem um candidato. Para ele nós 
fazemos campanha de graça. Se 
chama Jair Bolsonaro.
Valsandro Sandrinho
Comentário via Facebook

Se fosse um bom candidato, 
ganharia em São Paulo, estado que 
ele governou. Mas aqui [lá] só dá 
Bolsonaro.
Itamar Macedo
Comentário via Facebook

Vai inaugurar o estádio com apenas 
um lado da arquibancada?
Genilson Silva
Comentário via Facebook

[Instalar] Para os vândalos 
americanos destruírem tudo.
Aparecida Teodora
Comentário via Facebook



A operação Canastra Real, defl a-
grada nesta segunda-feira, 17, pelo 
Ministério Público Estadual prendeu 
seis pessoas e cumpriu 23 mandados 
de busca e apreensão. 

A apuração aponta para um es-
quema envolvendo a nomeação de 
servidores fantasmas na Assembleia 
Legislativa. Teriam sido desviados 
mais de R$ 2,4 milhões.

Segundo as investigações, o es-
quema fraudulento teria iniciado em 
2015, tendo como principal integran-
te a chefe de gabinete da Presidên-

cia da Assembleia Legislativa, Ana 
Augusta Simas Aranha Teixeira de 
Carvalho. O marido dela, Fernando 
Teixeira, prefeito de Espírito Santo, 
no Litoral Sul, também foi preso, 
mas por posse ilegal de arma de fogo.

Além de Ana Augusta, foram 
presos temporariamente por 5 dias: 
Paulo Henrique Fonseca de Moura, 
Ivaniecia Varela Lopes, Jorge Rober-
to da Silva, Jalmir de Souza Silva e 
Fabiana Carla Bernardina da Silva, 
todos ex-assessores técnicos da pre-
sidência da Assembleia. Essas cinco 
pessoas, que foram indicadas por 
Ana Augusta, tinham altos venci-
mentos na Casa, embora não possu-
íssem nível superior.

A investigação verifi cou que 
todos os indicados possuem movi-
mentações fi nanceiras atípicas, re-
cebendo mensalmente a importância 
líquida aproximada de R$ 13 mil. 
Logo após o depósito dos valores nas 
contas bancárias, as quantias eram 
integralmente sacadas.

A movimentação fi nanceira das 
contas, segundo o MPRN, revela que 
os titulares não possuíam o controle 
de suas próprias contas. 
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Operação prende seis pessoas 
por desvio de R$ 2,4 milhões

CANASTRA REAL

Eduardo Maia / ALRN

Esquema consistiria
na nomeação de 
servidores fantasmas 
na Assembleia 
Legislativa do RN. 
Prefeito foi preso

Ilícitos aconteceriam desde 2015

SEGUNDOS
EM QUINZE

Entidades lançam medidas 
para prevenir corrupção
A Associação dos Magistrados do 
RN, o Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral, a Ordem dos 
Advogados do Brasil e o Movimento 
Articulado de Combate à Corrupção 
(Marcco) apresentaram nesta 
segunda-feira, 17, na sede da OAB, 
10 propostas de enfrentamento e 
prevenção da corrupção no Governo 
do Rio Grande do Norte.
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Laílson: “Eleição está longe de 
ser um processo democrático”

CRÍTICA

José Aldenir / Agora RN

Professor da rede federal de ensino, candidato a senador pelo PSOL 
defende reforma política para corrigir distorções na disputa eleitoral

Candidato do PSOL ao Senado, 
o professor da rede federal de ensino 
Laílson de Almeida critica os adver-
sários Garibaldi Alves Filho (MDB) 
e Zenaide Maia (PHS) por serem 
integrantes da “política tradicional”.

Quando ao processo eleitoral no 
País, Laílson classifi ca como “extre-
mamente desigual”. De acordo com 
o socialista – que disputa o cargo 
de senador pela segunda vez –, as 
atuais regras eleitorais favorecem 
integrantes de grupos políticos tra-
dicionais.

Uma das críticas do candidato do 
PSOL é à destinação de recursos pú-
blicos para as campanhas. “Os gran-
des partidos serão os principais be-
nefi ciários. Eles vão receber o grosso 
dos recursos, algo em torno de R$ 2,7 
bilhões”, aponta Laílson de Almeida.

O professor prega uma reforma 
política para corrigir essa e outras 
distorções, como a distribuição do 
tempo na propaganda eleitoral no 
rádio e na televisão. Assim como 
a divisão de recursos públicos, a 
distribuição de tempo acontece de 
acordo com o tamanho da bancada 
dos partidos no Congresso Nacional. 
O PSOL – que tem como candida-
tos a senador Laílson de Almeida e 
Telma Gurgel – dispõe de apenas 9 
segundos.

“É uma campanha extremamen-
te desigual. O processo está longe de 
ser de fato democrático”, acrescenta.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
o professor fala ainda sobre reforma 
agrária, combate à corrupção e ana-
lisa os adversários. Confi ra alguns 
pontos da entrevista:

CENÁRIO POLÍTICO
“Estamos vivendo um cenário de 

aprofundamento das crises econômi-
ca e social. Esse governo de Michel 
Temer representa retrocesso e perda 
de direitos sociais. Nossa campanha 
está centrada numa postura crítica e 
de proposição de mudança”.

REFORMA TRABALHISTA
“Não foi discutida com o conjunto 

dos trabalhadores e retirou direitos 
fundamentais. Deixou os trabalha-
dores numa situação muito vulne-
rável. As alterações não moderniza-
ram; pelo contrário, precarizaram 
as relações, tornando o trabalhador 
refém da estrutura”.

PREVIDÊNCIA
“Não existe défi cit. O sistema bra-

sileiro é o de seguridade social, que é 
formado por um tripé: aposentadoria, 
assistência social e assistência em 
saúde. A arrecadação é variada, não 
é formada apenas pelas contribuições 
do trabalhador e do empregador. O 
que é arrecadado, de um modo geral, 
para a seguridade social cobre tran-
quilamente o que é utilizado para 
gasto com os três setores”.

REFORMA AGRÁRIA
“O Brasil tem a estrutura fundi-

ária mais atrasada do mundo. Ape-
nas 3,5% dos proprietários detêm 
56% das áreas cultiváveis. Ou seja, o 
que domina o Brasil são as grandes 
propriedades. Aqueles que são pro-
prietários de roçados e minifúndios 
têm apoio muito reduzido do Estado. 
Temos o Estado subsidiando a gran-
de propriedade, o agronegócio, que 

volta a atividade para exportação”.

ADVERSÁRIOS
“O eleitor tem que ter a clareza: 

de que lado o candidato está? Há os 
políticos tradicionais, que são sem-
pre fi nanciados pelos grupos econô-
micos. São candidatos que, no exer-
cício do mandato, vão responder a 
partir desses interesses. E nós temos 
os candidatos que estão vinculados a 
movimentos populares, às questões 
sociais, que é o meu caso”.

ZENAIDE E GARIBALDI
Garibaldi é uma fi gura tradicio-

nal, e Zenaide não foge disso.

CAPITÃO STYVENSON VALENTIM
“É um nome novo, com posição 

de destaque. Mas a grande questão 
é: qual é a sua postura programá-
tica? Qual é a sua ideologia? O que 
ele defende? É muito pouco dizer ao 
eleitor que é uma novidade e que, no 
exercício de uma atividade policial, 
foi intransigente. A questão central 
não é essa. São os projetos”.

COMBATE À CORRUPÇÃO
“Quando é detectada uma prá-

tica de corrupção, naturalmente é 
aberto um procedimento penal. Es-
se processo corre pela Justiça e, às 
vezes, dura mais de vinte anos para 
haver trânsito em julgado. Nesse 
período, os políticos continuam exer-
cendo função pública. Eu proponho 
que seja criado um procedimento ad-
ministrativo para haver a chamada 
‘inabilitação administrativa’. Parale-
lamente ao processo penal, haveria 
um processo administrativo”. 

É a segunda vez - a primeira foi em 2014 - que Laílson disputa o Senado Federal

“Styvenson é um nome 
novo, com posição de 
destaque. Mas a grande 
questão é: qual é a sua 
postura programática? 
Qual é a sua ideologia? O 
que ele defende?”
Laílson de Almeida
Candidato a senador pelo PSOL

SEGUNDOS
EM QUINZE

Toffoli diz que urnas são 
“totalmente confi áveis”
O presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Dias Toffoli, 
disse nesta segunda-feira, 17, que 
as urnas eletrônicas brasileiras “são 
totalmente confi áveis”. “Os sistemas 
são abertos para auditagem, a 
todos os partidos políticos. Tem 
gente que acredita em Saci Pererê”, 
comentou Toffoli. No domingo, 16, 
em transmissão ao vivo, o candidato 
a presidente Jair Bolsonaro (PSL) 
disse que as eleições 2018 podem 
resultar em uma “fraude” por causa 
da ausência do voto impresso.

Nelson Júnior / STF

COLETIVIDADE

Câmara faz sessão 
solene e homenageia 
voluntários de Natal

Pesquisa realizada pela Rede 
Brasil Voluntário e pelo Ibope 
Inteligência mostrou que cerca de 
35 milhões de brasileiros com mais 
de 16 anos de idade desenvolve ou 
já fez algum trabalho voluntário.

Para homenagear essas 
pessoas, a Câmara Municipal de 
Natal, por iniciativa da vereadora 
Carla Dickson (Pros), promoveu 
uma sessão solene na noite desta 
segunda-feira, 17.

Em seu discurso, Carla 
Dickson enalteceu que, além 
doarem seu tempo e esforço em 
prol da coletividade, os voluntários 
enfrentam problemas da realidade.

A vereadora destacou ainda, 
valendo-se de passagens bíblicas, 
que boas ações geram bons 
resultados para todos.

“Fazer o bem traz para quem o 
faz um poder transformador que é 
sempre para melhor”, fi nalizou. 

Carla Dickson / Divulgação

Sessão aconteceu nesta segunda
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ONU manda tirar marca
de propagandas do PT

A Organização das Nações Unidas (ONU) exigiu que o PT 
retirasse sua logomarca da propaganda eleitoral do partido. 
O PT mostrou seus candidatos sob o slogan “a ONU garante 

Lula candidato” ao lado da marca na cor azul. O uso do emblema 
da ONU sem autorização é ilegal. O PT atendeu a exigência da 
ONU para não desfazer a lorota de que a entidade “apoia” o ex-
presidente preso por corrupção.

1 >> Uso ilegal
O Escritório de Assuntos Jurídicos 
da ONU precisa autorizar 
expressamente a utilização do 
emblema do qual o PT se apropriou.

2 >> Não pode, não
O PT criou ao menos quatro peças 
publicitárias com a logomarca da 
ONU. Teve de retirá-las de todas as 
plataformas e redes sociais.

3 >> Regras proíbem
Segundo o Adendo 2 da Instrução 
Administrativa 189, o uso do 
emblema é restrito a órgãos da 
própria ONU.

4 >> PT sem recurso
O comitê de direitos humanos, de 
funcionários contratados, não pode 
liberar o uso da marca da ONU. Nem 
tem autoridade para soltar Lula.

>> Tribunal da beleza
O ex-presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho, ministro 
Francisco Fausto, conduzia 
uma reunião quando chegou um 
grupo de alunos da Faculdade 
de Ciências Humanas, Exatas 
e Letras de Rondônia. Como 
alguns deles portavam 
máquinas fotográfi cas, o 
ministro brincou:
- Escolham os melhores ângulos, quero os ministros bem bonitos nas fotos.
Ante o pipocar de fl ashes, sem alterar a sisudez no julgamento dos processos, 
alguns ministros ajeitaram discretamente as gravatas, as togas e – quem 
ainda os tem – até os cabelos.

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “ Já mandou

demais no País”

Guilherme Boulos, candidato do Psol 
a presidente, sobre o “mercado”

>> Diretor da Previc 
recebe mais que 
ministro do STF
Diretor-
superintendente 
substituto da Previc 
(Superintendência 
Nacional de 
Previdência 
Complementar), Fábio 
Henrique de Sousa 
Coelho recebe salários 
acima do teto permitido 
pela Constituição há 
meses. Sem sofrer 
“abate-teto”, como 
os demais diretores, 
Coelho recebe R$34,7 
mil por mês, cerca de 
R$1 mil a mais que 
ministros do Supremo 
Tribunal Federal, 
segundo o Portal da 
Transparência. 

>> Afronta ao TSE
Preso por 12 anos por corrupção, 
Lula continua a ser a voz do PT 
no rádio e na TV, numa clara 
afronta ao TSE. Lembra Lance 
Armstrong como garoto propagan-
da do ciclismo após o fl agrante do 
antidoping.

>> Sujeira diminuiu
Funcionários da limpeza da 
Câmara podem ser mandados 
para casa a partir desta segunda. 
É que o contrato venceu e não 
foi renovado. A falta completa de 
deputados também contribuiu 
para reduzir a sujeira.

>> Protocolo Reguffe
O senador Antõnio Reguffe 
(sem partido/DF) fi xou uma 
condição para apoiar candidatos. 
A assinatura aderindo ao 
“Protocolo Reguffe”, uma lista de 
nove compromissos como cortar 
privilégios para parlamentares, 
votar contra aumento de 
impostos, endurecer contra 
criminosos etc.

>> Expectativa por Cármen
A ministra Cármen Lúcia sempre 
disse a amigos que anteciparia 
a aposentadoria após entregar a 
presidência do Supremo Tribunal 
federal ao sucessor Dias Toffoli. 
Mas poucos acreditam que o fará.

>> Cada vez mais difícil
Experientes cientistas políticos já 
não apostam em Geraldo Alckmin 
(PSDB). Ele precisa crescer ao 
menos 10 pontos percentuais 
nos próximos 25 dias para ir ao 
segundo turno. Falta-lhe fôlego.

>> Mais do mesmo?
Está prevista a divulgação, 
nesta segunda (17), de pesquisa 
do MDA, aquele instituto que 
curiosamente não avaliou 
cenários onde Lula, preso desde 
abril, não seria candidato. 
Humm...

HUMBERTO

jtpinheirojh@gmail.com

JOAQUIM PINHEIRO

A campanha eleitoral deste ano 
caminha para o seu fi nal, faltando ape-
nas 20 dias para a realização do pleito, 
que acontecerá no próximo dia 07 de 
outubro, em meio a um ambiente con-
turbado da vida brasileira. Entretanto, 
será um momento ímpar para que seja 
decidido o futuro dos Estados e da Na-
ção Brasileira nos próximos 04 anos. A 

eleição será da maior importância para 
acalmar os ânimos que estão acirra-
dos pelo radicalismo entre extremistas 
de um lado e de outro. O País precisa 
voltar à normalidade, e as pessoas 
saberem que não existe nada além de 
uma eleição para que isso aconteça. As 
pessoas terão que se conscientizar de 
que o voto livre e soberano é a principal 
alternativa para consolidação da demo-
cracia, desenvolvimento de um País e, 

Momento ímpar

consequentemente, o bem-estar da po-
pulação. O eleitorado terá, entretanto, 
que escolher um presidente preparado, 
que conheça os problemas do Brasil e 
tenha as soluções. Um gestor que con-
duza o Brasil no rumo do progresso e 
do desenvolvimento.  jtpinheirojh@gmail.com

JOAQUIM 

Leitura rápida
>> Anotem aí 
Felipe Maia, deputado do DEM, 
que anunciou sua saída da vida 
pública, poderá  rever essa posição 
e ser candidato a prefeito de Natal 
nas eleições de 2020. Consta nas 
conversas de bastidores que o 
entendimento neste sentido já foi 
feito entre o senador José Agripino 
e o candidato a governador Carlos 

Eduardo, do PDT. Daí o apoio do DEM 
ao pedetista. Resta saber como fi ca o 
relacionamento do ex-prefeito de Natal 
com o atual Álvaro Dias, certamente 
candidato à reeleição.

>> Novo desafi o
Fátima Lapenda, 
após trabalhar 
nos bastidores da 
política partidária 
durante mais de 
30 anos, decidiu 
enfrentar mais um 
desafi o: é candidata 
a deputada 
estadual. Fátima 
é amiga pessoal do senador José 
Agripino e assessora da ex-primeira 
dama do Estado Anita Catalão Maia.   
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Semana Nacional do Trânsito tem 
abertura nesta terça-feira no RN

SEGURANÇA

José Aldenir / Agora RN

Campanha será levada pelo Detran para diversas cidades potiguares e 
também haverá ações educativas nas principias vias públicas de Natal  

O Rio Grande do Norte reduziu 
em 12% as mortes em decorrência 
de acidentes automobilísticos nos 
últimos cinco anos, segundo dados 
do Ministério da Saúde. Foram re-
gistrados 602 óbitos em 2012; já em 
2017, foram 525 mortes. O resultado 
é fruto de campanhas educativas, 
como é a Semana Nacional do Trân-
sito, que se inicia nesta terça-feira, 
18, no Rio Grande do Norte.

O Departamento de Trânsito do 
Rio Grande do Norte (Detran) vai 
promover atividades da campanha 
educativa em diversas municípios, 
cujo lema deste ano é “Nós Somos o 
Trânsito”. As ações têm por objetivo 
tornar o tráfego mais seguro. 

O diretor geral do Detran, 
Eduardo Machado, ressalta o for-
talecimento da educação e da cons-
cientização da sociedade quanto ao 
respeito à legislação de tráfego e da 
vida. “A educação é o elemento for-
mador do cidadão, e dessa maneira 

temos consciência de que a tão alme-
jada mudança no trânsito vem por 
meio dessa formação”, aponta.

O Detran vai iniciar as ativida-
des com blitzen educativas em pon-
tos de grande fl uxo de veículos. A pri-
meira ação acontece na quarta-feira, 

19, na avenida Engenheiro Roberto 
Freire. Tambémhaverá ações na Via 
Costeira e na ponte Newton Navar-
ro. A campanha educativa será leva-
da ainda para as cidades de Parna-
mirim, Mossoró, Santa Cruz, Caicó e 
Currais Novos. 

Eduardo Machado, diretor geral do Detran: “educar para formar o cidadão”

ADVOCACIA

OAB realiza primeira edição do curso 
de Direito Penal Econômico no RN

José Aldenir / Agora RN

A Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) realiza a 1ª edição do curso 
de Direito Penal Econômico do Rio 
Grande do Norte. O evento acontece 
até esta quarta-feira, 19, na sede da 
seccional da OAB em Natal, no bair-
ro de Candelária.

O evento é uma promoção da 
Comissão de Advogados Criminalis-
tas (Comacrim). O objetivo do curso 
é trazer qualifi cação e informação 
para os advogados, em especial os 
criminalistas da região. Para se ins-
crever, o candidato precisa acessar o 
endereço: https://doity.com.br/direi-
to-penal-economico.

O valor do segundo lote para 
membros da Comacrim, da Comis-
são de Prerrogativas, da Comissão 
de Segurança Pública, da Comissão 
de Direitos Humanos, da Abracrim, 
do IBCCRIM e da ABA é de R$ 50. 
Os demais interessados podem ad-
quirir por R$ 100. Somente as pales-
tras, por dia de evento, para os mem-

bros, estão disponíveis por R$ 25. Os 
demais  interessados param R$ 50.

Nesta terça-feira, 18, o curso 
vai abordar os temas de lavagem de 
dinheiro e provas no processo penal 
econômico. Segundo o palestrante 
e também organizador do evento, 

Gabriel Bulhões, são temas novos e 
cada vez mais recorrentes na prática 
cotidiana.

“O direito penal econômico é 
uma situação nova, com uma de-
manda cada vez mais frequente”, 
fi nalizou. 

Curso de Direito Econômico acontece na sede da seccional da OAB em Natal

IMUNIZAÇÃO

Campanha contra 
poliomielite e sarampo 
é prorrogada até dia 29 

Pais e responsáveis que ainda 
não imunizaram seus fi lhos contra 
poliomielite e sarampo ganharam 
mais um tempo para buscar o 
atendimento. A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) prorrogou a 
campanha em Natal até o próximo 
dia 29 de setembro. 

Natal conta com 64 salas 
de vacinas, abertas de segunda 
a sexta-feira, distribuídas pelos 
cinco distritos sanitários da cidade. 
Devem receber a vacina as crianças 
de um até menores de cinco anos. 

A SMS ainda alerta que a 
vacinação é a única forma de 
impedir a propagação do vírus do 
sarampo e evitar a reintrodução do 
vírus da paralisia infantil. 

José Aldenir / Agora RN

Natal tem 64 salas de vacina

SEGUNDOS
EM QUINZE

Polícia Civil desvenda caso 
de menina desaparecida
A Delegacia Especializada de 
Capturas (Decap) solucionou na 
segunda-feira, 17, o caso de uma 
menina de apenas 10 anos, que 
estava desaparecida desde o último 
dia 12 de setembro, quando voltava 
da escola, na zona Sul de Natal.
Segundo a Delegacia de Capturas, 
não houve desaparecimento, pois 
a criança se encontrava com a avó 
materna. A avó entrou com um 
processo judicial para a adoção da 
criança. No dia do desaparecimento, 
a mãe, que não tem a guarda 
da fi lha, sem saber onde estava 
a menina, registrou um boletim 
de ocorrência na Delegacia de 
Capturas. 

José Aldenir / Agora RN
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RN perde competitividade por 
conta da violência, diz pesquisa

INSEGURANÇA

José Aldenir / Agora RN

O Rio Grande do Norte caiu qua-
tro posições no Ranking de Compe-
titividade dos Estados de 2018 feito 
pela organização não governamental 
(ONG) Centro de Liderança Pública 
(CLP). O estudo mostra que o avanço 
da violência gerou impacto negativo 
no desenvolvimento econômico e so-
cial do Estado.

Em 2017, na última avaliação ge-
ral de competitividade, o RN obteve 
o 15º lugar geral, mas o aumento ex-
pressivo dos homicídios puxou a com-
petitividade potiguar para baixo. Em 
2018, os potiguares fi caram com a 

19º posição. Um dos quesitos da pes-
quisa, o índice de segurança pessoal, 
que analisa a taxa de homicídio, foi o 
principal responsável pelo resultado 
geral dos potiguares. Segundo dados 
do Governo do Estado, foram regis-
trados mais de 1,3 mil homicídios 
em 2017. De acordo com a pesquisa, 
o aumento do crime organizado e 

dos índices de violência afetaram o 
poder de competitividade. Segundo 
o Centro de Liderança Pública, para 
mudar a atual situação, o governo es-
tadual precisa adotar medidas para a 
construção da ordem e proteção dos 
direitos individuais.

Para a diretora executiva da 
CLP, Luana Tavares, o trabalho 
conclui a necessidade de uma atu-
ação mais ostensiva dos gestores 
na área de segurança pública. “É 
necessária a otimização dos serviços 
e maior investigação dos crimes em 
um trabalho conjunto das polícias 
civil e militar”.

Para a pesquisa de competitivi-
dade, as unidades federativas são 
avaliadas nos quesitos de sustenta-
bilidade Ambiental, capital Humano, 
educação, efi ciência pública, infraes-
trutura, inovação, potencial de mer-
cado, solidez fi scal, segurança pública 
e sustentabilidade social. 

Número de homicídios afasta turistas

Educação, eficiência, 
infraestrutura, potencial 
de mercado, segurança 
pública e inovação são 
critérios para a análise

PIS-PAPEP

RN terá mais R$ 247 
milhões do abono 
salarial este ano

Os trabalhadores do Rio 
Grande do Norte têm mais de 
R$ 247 milhões para saque do 
abono salarial ano-base 2017. 
O pagamento do terceiro lote do 
benefício – para trabalhadores 
da iniciativa privada nascidos em 
setembro e para servidores públicos 
com fi nal de inscrição 2 – começou 
na última quinta-feira, 13. No total, 
315,5 mil trabalhadores ainda têm 
direito ao benefício no estado, 
segundo o Ministério do Trabalho. 
Em agosto foram pagos R$ 50,5 
milhões a 64,5 mil trabalhadores. 

José Aldenir / Agora RN

Dinheiro vai ajudar na economia
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Grupo cerâmico quer montar 
fábrica na região Nordeste

INVESTIMENTO

José Aldenir / Agora RN

Escolha depende dos benefícios fiscais a serem 
oferecidos para compensar o frete e a produção

Com três marcas sob seu domí-
nio (Incefra, Incenor e Tecnogres), 
o Grupo Fragnani - apontado, em 
2017 pela Ceramic World Review 
como a segunda maior produtora 
de cerâmica do Brasil e a oitava 
do mundo – procura um estado no 
Nordeste para instalar sua tercei-
ra planta industrial no Brasil.

A escolha depende dos bene-
fícios fi scais a serem oferecidos à 
empresa pelo estado e a aproxima-
ção da matéria-prima para com-
pensar o frete e a produção.

Na unidade que o grupo tem 
na Bahia são 550 postos de traba-
lho. A outra planta está em Cordei-
rópolis, interior de São Paulo, onde 
funciona a sede do grupo.

A empresa, nascida em 1971, 
já começou a estudar as possibili-
dades para se instalar no Nordeste 
ou Norte e deve tomar uma decisão 
em breve. 

Mas a demanda tem certa ur-
gência, uma vez que, em agosto, a 

companhia bateu recorde de ven-
das e seu estoque tem reserva para 
apenas um mês.

Por conta disso, mais uma 
linha de produção está sendo ini-
ciada na Bahia, mas já se sabe que 
não será o sufi ciente para dar con-
ta da demanda regional. 

Grupo quer instalar-se no Nordeste

Liquida Natal cumpre meta e 
fatura mais de R$ 16 milhões

COMÉRCIO

José Aldenir / Agora RN

Informações divulgadas pela Câ-
mara de Dirigentes Lojistas (CDL) 
de Natal dão conta que a promoção 
anual mais esperada – a Liquida 
Natal – cumpriu seu objetivo. De 
acordo com o empresário Augusto 
Vaz, presidente da CDL Natal, a 
campanha deste ano contou com 
mais de três mil pontos de vendas 
em Natal e Parnamirim em lojas de 
shoppings e comércio de rua.

Segundo  Augusto Vaz, a pro-
moção alcançou o objetivo e bateu a 
meta estabelecida pela organização. 
“Durante os dias de campanha per-
cebemos bastante movimentação 
no comércio. Os consumidores fo-
ram sim em busca das promoções, 
o lojista que investiu nos descontos 
com certeza teve melhora signifi -
cativa nos resultados das vendas. 
Conforme tínhamos previstos, o 
faturamento foi acrescido em R$ 16 
milhões”, afi rmou.

Transparente, a CDL Natal 
admitiu que ainda não tem como 
precisar quais produtos foram mais 

vendidos, pois houve muita variação 
de acordo com o mix exibido pelo 
comércio. Os descontos variavam 
conforme a defi nição do lojista: 10%, 
15% e 20% ou mais. A participação 
direta de Parnamirim já faz os co-
merciantes pensarem numa promo-
ção ainda mais abrangente para o 
próximo ano, mas essa decisão vai 
depender dos rumos da economia. 

Consumidores foram às compras
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Quadro de Simaria piora, e 
irmã Simone anuncia pausa

SAÚDE

Manuela Scarpa / Brazil News

Women’s Health / Divulgação

Morena sofre de uma tuberculose ganglionar, que 
foi diagnosticada em abril, e precisou se afastar

Simone e Simaria anunciaram o 
retorno da dupla aos palcos em agos-
to, mas decidiram, por ora, pausar a 
agenda de shows mais uma vez. No úl-
timo sábado, 15, Simone precisou per-
formar sozinha em Santa Catarina, 
pois sua irmã voltou a se sentir mal. 

A morena sofre de uma tubercu-
lose ganglionar, que foi diagnostica-
da em abril, e precisou se afastar do 
trabalho, deixando a irmã sozinha 
nos palcos para cumprir a agenda de 
compromissos da dupla. 

Desta vez, após um novo mal-es-
tar, elas decidiram não realizar mais 
apresentações até que o tratamento 
chegasse ao fi m. Serão dois meses 
de pausa na carreira. “Dois meses de 
tratamento dela. Ela começou a pas-
sar muito mal. Nesse momento, se 
encontra fazendo novos exames por 
conta da doença. E, por esse motivo, 
vamos dar uma pausa nos nossos tra-
balhos, à espera de concluir o trata-
mento da Simaria”, anunciou Simone 
durante sua última apresentação.

No domingo, a irmã de Simaria 
já embarcou para Orlando com a sua 

família e deixou mensagem de fé nas 
redes sociais. “Sei que o Senhor está 
cuidando de tudo”, escreveu. 

A assessoria de imprensa afi r-
mou que a dupla permanece afasta-
da pelo menos até o fi nal deste mês: 
“De fato a Simaria passou mal, e 
continua em tratamento. Estamos 
aguardando mais informações do 
laudo médico. Elas já estavam com 
férias programadas, então a prin-
cípio não tem nada a ser cancelado 
sem antes termos os resultados ofi -
ciais. Elas estavam com férias mar-
cadas até o fi nal do mês”. 

Simaria teve mal estar no sábado

SEGUNDOS
EM QUINZE

Mariana Ximenes tira a 
roupa para revista
A atriz Mariana Ximenes afi rma 
que se relaciona com a nudez com 
liberdade e usa seu corpo como 
instrumento de trabalho: “Penso 
apenas na liberdade. A relaciono com 
liberdade, não com inseguranças. 
Aceito meu corpo e uso ele”.
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“Ayrton Senna e eu 
éramos inimigos 

inseparáveis”

(Alain Prost)

>> Champions League. 
A terça-feira hoje é gorda 
na programação de futebol 
na TV, com a rodada do 
maior campeonato de 
clubes do planeta. Procure 
o canal, o aplicativo e o jogo 
que lhe interessa. Confi ra 
os confrontos: Brugge x 
Borussia Dortmund, Mônaco 
x Atlético Madrid, Barcelona 
x PSV, Inter de Milão x 
Tottenham, FK Crvena x 
Nápoli, Liverpool x PSG, 
Galatasaray x Lokomotiv, 
Schalke 04 x Porto. A partir 
das 14h a bola vai rolar.

Prefi ro o Exército pedindo meus 
documentos do que ladrão 
tomando minha carteira. 

(Mister Lincoln)

As cheewbaccas vão 
para as ruas em passeata 

no dia 29.

(Steh Papaiano)

Ato de agressão é da 
Maria da Penha e desaforo é 

da Maria da Lenha.

(Flavio G. Macedo)

PICARDIA NAS REDES

Como cenas espetaculares de 
fi lmes de guerra, dezenas de 
agentes do FBI invadiram e 

evacuaram o Observatório Solar da 
Sunspot, localizado no Novo México. 
Eles chegaram em helicópteros “bla-
ckhawk”, descendo em cordas e ocu-
pando estrategicamente o local, sem 
qualquer explicação dos motivos.

O caso ocorreu há semanas e lo-
go gerou uma série de teses de cons-
pirações alienígenas. O FBI nada 
falou, sequer para o xerife da cida-
dezinha de Otero, que teoricamente 
tem jurisprudência. Desde então, as 
narrativas falam que a intervenção 
foi motivada por uma ameaça e por 
algo avistado no espaço.

O observatório, que foi criado 
em 1958 para estudar o Sol, fi ca 
nas montanhas de Sacramento, a 
200km da cidade de Roswell, famo-
sa por supostamente ter abrigado 
uma base científi ca secreta depois 
que em 1947 um objeto voador não 
identifi cado despencou por lá e 
atraiu militares, cientistas e ufólo-
gos.

Nos dias em que o local fi cou la-
crado (agora já foi reaberto), vários 
teóricos da conspiração fi zeram che-
gar à imprensa que a ação do FBI 
teria sido porque houve uma prova 
de vida alienígena, ou ainda porque 
foi registrada uma estranha ativi-
dade solar que representa grave 
ameaça à vida sobre a Terra.

O silêncio dos agentes federais 
e dos próprios funcionários do ob-
servatório só aumentou as especu-

lações, gerando desconfi ança até 
na polícia local, que fi cou completa-
mente alheia à operação de guerra 
no Pico de Sacramento. As rádios 
das cidades próximas compararam 
com cenas da série Arquivo X.

Depois que as atividades habi-
tuais voltaram ao normal, a organi-
zação de pesquisa astronômica que 
ajuda na administração do observa-
tório, chamada AURA, emitiu nota 
sobre o fechamento, mas que pouco 
esclareceu e só aumentou o misté-
rio. Falou sobre atividades crimino-
sas nas instalações.

“Temos cooperado com a inves-
tigação de aplicação da lei, durante 
esse período fi camos preocupados 
que um suspeito na investigação 
pudesse potencialmente ameaçar a 
segurança de funcionários locais e 
moradores”, diz um trecho da nota 
reforçando que a ameaça forçou a 
evacuação do pessoal.

Os astrônomos e técnicos já vol-
taram a trabalhar no observatório 
e também alguns residentes próxi-
mos voltaram a ocupar suas casas. 
A direção declarou à imprensa que 
continuará havendo substanciais 
segurança e cuidados.

Enquanto isso, as publicações e 
sites de temas ufológicos não acei-
tam a explicação sobre atos crimino-
sos internos, e sustentam a tese de 
que algo assustador detectado pelo 
observatório foi crucial para a ação 
cinematográfi ca dos agentes fede-
rais. Por que tanto FBI para uma 
ameaça pessoal e funcional?

>> Novas pesquisas. Depois 
do Datafolha divulgado sexta-
feira, mais três pesquisas 
foram divulgadas ontem para 
presidente da República. Em 
todas, a briga feia entre Ciro 
Gomes e Fernando Haddad por 
uma vaga no segundo turno 
contra o líder Jair Bolsonaro, 
que cresceu em todas as faixas 
etárias.

>> Passou dos 30%. Há 
quem garanta que os institutos 
estão ajustando um índice que 
Bolsonaro já havia alcançado 
faz tempo. No Datafolha ele foi a 
26%, na CNT/DMA foi a 28,2%, 
saltou para 33% no BTG/FSB e 
é esperado novo crescimento nos 
números que serão divulgados 
hoje pelo Ibope.

>> Ameaça de morte. O 
jornalista Antonio Nahud 
narrou no Facebook o ataque 
que sofreu de um grupo de 
militantes que tentou matá-lo 
porque ele usava uma camiseta 
de Bolsonaro. O caso foi na feira 
do Alecrim. Ele foi hospitalizado 
com sinais de envenenamento 
após ser obrigado a ingerir um 
líquido estranho.

>> Voto fraudado. O ministro 
Dias Toffoli enche a boca 
pra elogiar o voto eletrônico 
e pra falar dos observadores 
internacionais, mas só cita a 
OEA. As grandes nações nunca 
tiveram interesse no sistema; as 
maiores democracias utilizam o 
voto impresso. Depois de 2014, 
convém desconfi ar da apuração.

>> Segundo turno. A briga 
entre PT e PDT por uma vaga 
num suposto segundo turno 
se repete 29 anos depois. Na 
eleição para presidente de 
1989, na reta fi nal houve uma 
batalha entre Lula e Brizola 
para avançar e enfrentar Collor. 
Agora é Haddad e Ciro numa 
mesma corrida, pescoço a 
pescoço.

>> Cavalos de Tróia. O 
governador Robinson Faria 
precisa abrir os olhos para os 
infi ltrados em sua estrutura 
trabalhando contra. Há cargos 
comissionados indicados por 
pretensos aliados tentando tirar 
votos em algumas secretarias. 
A campanha 55 vem crescendo 
e não pode bobear com gente 
dissimulada.

Mistério no observatório espacial
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...da revista VEJA: “Toffoli rebate Bolsonaro: ‘Os que perdem 
a eleição reclamam’”;

...do portal UOL: “Corrida presidencial: “Pesquisa CNT/
MDA mostra Bolsonaro com 28,2%; Haddad tem 17,6% e Ciro, 
10,8%”;

...da revista Valor Econômico: “Falhas do Credit contra 
corrupção envolvem Petrobras, Fifa e PDVSA”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Decidido. O deputado Vivaldo 
Costa (PSD) declarou seu voto para 
presidente da República. O Papa 
disse que analisou os candidatos 
e percebeu que o mais preparado 
para administrar o país é Fernando 
Haddad (PT). Vivaldo contou que 
a experiência de Haddad a frente 
do Ministério da Educação, nos 
governos Lula e Dilma, e como 
prefeito da maior cidade do país, 
São Paulo, o credencia a governar o 
Brasil.
“Tenho andado em muitas cidades 
do Rio Grande do Norte e vejo o 
povo mais simples querendo votar 
no candidato de Lula. As minhas 
bases também demonstram isso, é 
o mais preparado, experiente, foi 
ministro da educação e foi um grande 
ministro, por onde passou deu conta 
do recado”, contou Vivaldo. 

>> Fãs. Organizado pelo Força 
Democrática, o movimento ‘Força, 
Capitão!” reuniu, na tarde deste 
domingo, 16, centenas de pessoas em 
favor da candidatura à Presidência 
da República de Jair Bolsonaro,  que 
está hospitalizado desde o último 
dia 6, após ser esfaqueado durante 
caminhada de rua em Juiz de Fora/
MG. O movimento realizado no 
cruzamentos das avenidas Salgado 
Filho e Bernardo Vieira contou com 
a participação de vários grupos de 
direita da capital potiguar.

>> Prevenção. A Assembleia 
Legislativa discutirá nesta terça-
feira, 18, estratégias de prevenção 
ao suicídio, dentro de programação 
alusiva ao “Setembro Amarelo”. 
Para o assunto, foram convidados 
as secretarias de Saúde de Natal 
e do Estado; associações como 
a de psiquiatria e organismos 
representativos de psicologia. A 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte também deverá enviar 
representante para o debate.
As abordagens sobre suicídio têm 
ganhado espaço na imprensa e 
contribuído para derrubar os tabus 
em torno do assunto. 

>> Dica. Maior espetáculo já 
produzido nos estúdios da Mauricio 
de Sousa Produções, Circo da Turma 
da Mônica – O Primeiro Circo do 
Novo Mundo estará em cartaz neste 
fi nal de semana em Natal: dias 22 e 
23 de setembro, no Teatro Riachuelo 
Natal.
Sucesso de público e crítica, 
o espetáculo tem supervisão 
geral de Mauricio de Sousa e 
participação mais que especial do 
eterno trapalhão Dedé Santana 
como mestre de cerimônia, além 
de Rodrigo Robleño, reconhecido 
internacionalmente por seu trabalho 
no espetáculo Varekai do Circo Du 
Soleil. 

>> Será? O candidato a presidente da República, Geraldo Alckmin, 
do PSDB, cumpriu agenda nesta sexta-feira, 14, em Natal, ao lado das 
principais lideranças do partido no Rio Grande do Norte. Durante a 
visita, o presidenciável disse acreditar no crescimento do partido no 
RN com a eleição de uma forte bancada de deputados estaduais e o 
fortalecimento da bancada federal com a reeleição de Rogério Marinho 
e o retorno de Geraldo Melo ao Senado da República.

>> Vida limpa. Durante a passagem de Alckmin em Natal, o 
presidente da Assembleia Legislativa e presidente do PSDB no RN, 
Ezequiel Ferreira de Souza, afi rmou que o candidato tucano tem “mais 
do que fi cha limpa, tem é vida limpa”.

Raquel Louvain e Lu Alckmin na 
passagem do candidato a presidencia 
Geraldo Alckimin por Natal

Alexandre Mulatinho, João Henrique e Roberto Bezerra no maior 
papo durante o lançamento do Carnatal 2018

Presidenciável tucano Geraldo Alckmin sendo recepcionado pelo 
deputado e presidente do PSDB no RN Ezequiel Ferreira na su visita a 
Natal na última sexta-feira (14)

Desfi le Calvin Klein Verão 
2019, em Nova York
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Maria Joana foi a grande campeã 
do Super Chef Celebridades 2018, 
reality culinário do programa Mais 
Você, da TV Globo. Na fi nalíssima, 
nesta segunda-feira, 17, ela competiu 
com Rainer Cadete e Rafael Zulu. O 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Você vai mergulhar de corpo e alma no trabalho 
e fará tudo que puder para provar o seu valor. É 
melhor não misturar dinheiro e amizade. A dois, 
faça planos para a união.

Você pode sentir alguma insegurança no 
trabalho. Priorize as tarefas que domina e 
use sua experiência para vencer os desafi os. 
Novidades excitantes na paquera e no romance.

Troque experiências e aprenda tudo que puder. 
Mas evite bater de frente com chefes. Forte 
atração por uma pessoa bem-resolvida. No 
romance, valorize as afi nidades.

Estimule a troca de ideias no trabalho, pois 
isso só vai reforçar a criatividade e o bom 
entrosamento. Noite tensa em casa. Não deixe a 
família interferir demais na sua vida amorosa.

Mudanças no serviço podem trazer insegurança, 
mas pode tirar bom proveito das situações. Boa 
fase para resolver assuntos de Justiça. Pode se 
apaixonar por alguém de outra cidade.

O dia pode ser bem lucrativo pra quem trabalha 
com produtos ou serviços domésticos. Cuidado 
com brigas e mal-entendidos no trabalho. No 
amor, pegue leve com cobranças e discussões.

Trabalhe em equipe, aprenda com os outros e 
siga o exemplo de pessoas sábias e experientes. 
Noite tensa com amigos. Relação em crise pode 
se fortalecer ou terminar de vez.

A Lua ajudará você a vencer algumas barreiras 
e a se expressar melhor ao defender as suas 
opiniões. Não compre por impulso. Uma crise de 
ciúme pode colocar tudo a perder na paixão.

Você vai priorizar o trabalho e cumprirá seus 
compromissos com empenho. Cuide bem da 
saúde e se sentir algo estranho, investigue. No 
amor, respeite as diferenças para não brigar.

Há chance de quitar uma dívida ou receber uma 
grana que espera há bastante tempo. Convívio 
com parentes vai exigir mais jogo de cintura à 
noite. Atração proibida pode fi car mais forte.

Os astros incentivarão você a investir mais nos 
seus planos para o futuro. Conte com os amigos 
para o que precisar. Vai fazer muito sucesso nas 
paqueras. O romance pede mais cumplicidade.

A Lua realça a sua criatividade e você pode ter 
ótimas ideias para facilitar seu trabalho. Fase 
positiva para a conquista, mas vai sonhar com 
romance mais sério.

Roberval ameaça a família e garante que descobrirá quem o traiu. Karola tenta se unir a Rosa contra Laureta. 
Selma e Doralice expulsam Maura e Ionan de casa. Laureta fl agra Ícaro e Rosa juntos. Clóvis e Naná acreditam 
que Ionan está apaixonado por Maura. Maura pede abrigo a Nice, que enfrenta Agenor para apoiar a fi lha.

SEGUNDO SOL

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Briana revela a Lady Margareth que está viva, e constata a sanidade da mãe. Cecília e Rômulo concluem que 
Josephine denunciou o casal à Justiça. Luccino apresenta a estação móvel do café a Camilo, Januário, Ernesto e o 
Barão. Cecília sofre por ter sido afastada do bebê, mas afi rma que descobrirá a origem da criança.

ORGULHO E PAIXÃO

Dom Sabino ameaça internar Marocas em um convento. Paulina confessa a Samuca que foi ela quem 
contou a Dom Sabino que o prédio da Samvita foi construído em cima de sua fazenda. Marocas comunica a 
Betina que rompeu com Samuca. Helen e Bento se beijam. Marocas se surpreende ao encontrar Amadeu.

O TEMPO NÃO PARA

Maria Joana vence Super Chef 
Celebridades no Mais Você

CAMPEÃ
João Cotta

Ela conquistou o prêmio de R$ 50 mil

Durante as avaliações do 
prato, a atriz e Rafael Zulu 
ficaram empatados,
ambos com 25 pontos

prato escolhido pela morena foi um 
tartar de salmão como entrada, cama-
rão com molho de tomate e requeijão 
como prato principal e ambrosia na 
sobremesa.

Durante as avaliações do prato, a 
atriz e Zulu fi caram empatados, am-
bos com 25 pontos. Com um voto de 
desempate, ela acabou vencendo e le-
vou para casa o prêmio de R$ 50 mil e 
um troféu da competição. “Espero que 
tenha sido muito divertido esse tempo 
com a gente”, disse, emocionada, para 
a apresentadora Ana Maria Braga. 

PASSATEMPO

S
o
lu

çã
o

428593671
936714528
715826943
864275319
351948267
297361485
582637194
643189752
1794528366003275

© Revistas COQUETEL www.coquetel.com.br

8 6
7 4

7 2 3
6 7 1

1 9 8 2
9 6 8

5 3 4
1 9

9 8

Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 0179/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e 
Contratos, torna público que realizará em 02 de outubro de 2018, às 09h00 horas, licitação para o 
objeto acima especificado (Protocolo 061091/2018-2). O Edital com as especificações e seus 
anexos encontra-se à disposição dos interessados no site www.caern.rn.gov.br, na aba 
“transparência”, no link licitações no Portal RN COMPRAS e no www.comprasnet.gov.br, ou na Av. 
Senador Salgado Filho, n.º 1555, Tirol, Natal/RN, na Assessoria de Licitações e Contratos a partir 
do dia 18 de setembro de 2018, no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00 horas, até às 
09h00 horas do dia 02 de outubro de 2018. Informações pelo telefone nº. (84) 3232-4178 ou 
cpl@caern.com.br.
 

A v i s o

Objeto: Contratação de solução de software da Plataforma Pentaho Enterprise Edition, incluindo 
licenças de software, atualização e manutenção de software, suporte técnico especializado on-
site, suporte técnico remoto ao software e treinamentos, conforme Termo de Referência e Ordem 
de Licitação nº 5349/2018-USCO/GT.

Natal/RN, 17 de setembro de 2018
Augusto Cesar Bezerra Nobre - Assessor de Licitações e Contratos em substituição

JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A v i s o

PL Nº 0095/2018 – CONCORRÊNCIA NACIONAL

Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para ampliação do Sistema de 
abastecimento de Água da cidade de São José do Seridó/RN, conforme ordem de licitação 
n°4151 /2018 – GCE/DE.

Natal/RN, 17 de setembro de 2018
A Comissão

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que após análise da proposta de preços e de acordo com as exigências contidas no edital, 
julgou vencedora do presente certame a empresa VIPETRO CONSTRUÇÕES E 
MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. Prazo recursal na forma da Lei.

 A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
após análise e julgamento das propostas de preços, classificou as empresas habilitadas de acordo 
com o quadro abaixo:

PL Nº 0030/2018 – TOMADA DE PREÇOS

A v i s o

JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Objeto: Execução de obras e serviços de reforma dos banheiros masculino e feminino da sede da 
Gerência de Operação e Manutenção de Águas e Esgotos da Natal Norte – GMN, bem como da 
reforma completa do vestiário masculino da sede da GMN, zona norte em Natal/RN.

Foi considerada vencedora da licitação a empresa MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
LTDA-ME. Prazo recursal na forma da Lei.
 

Natal/RN, 17 de setembro de 2018
A Comissão

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA  VALOR  

1º Lugar MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -ME  R$ 136.250,00  

2º Lugar RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  R$  136.254,80  

 

Objeto: Execução de serviços de engenharia para identificação e regularização de ligações de 
água, com a interrupção ou supressão da infraestrutura irregular e recuperação de clientes 
através dos serviços de vistoria, identificação e eliminação dos desvios de consumo, 
derivações e irregulares e substituição de hidrômetros violados.

A v i s o
A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que após análise e julgamento do Recurso Administrativo interposto pela empresa 
PROSUL – PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA, decidiu dar provimento 
ao recurso, reformando a decisão anterior, declarando INABILITADA a empresa ALLSAN 
ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA, por não atender todas as exigências do edital. É 
ainda este aviso para marcar a abertura do envelope “B” - proposta de preços da empresa 
habilitada, para o dia 21 de setembro de 2018, às 09:00 horas, na sala de licitações da 
CAERN. 

JULGAMENTO DE RECURSO
PL Nº 0136/2018 – CONCORRÊNCIA NACIONAL

Natal/RN, 17 de setembro de 2018
A Comissão
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América apresenta Luizinho 
Lopes como novo treinador

COMANDO

José Aldenir / Agora RN

O América acertou a contratação 
do técnico Luizinho Lopes para o co-
mando da equipe. O treinador, que re-
torna ao clube após três temporadas, 
vai gerir o elenco americano nas dis-
putas do Campeonato Estadual, Copa 
do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Aos 35 anos, Luizinho Lopes 
foi ex-atleta do América e também 
passou por Paulista de Jundiaí (SP) 
e Chapecoense (SC). Em 2012, após 
encerrar a carreira nos gramados, 
passou a ser auxiliar técnico, assu-
mindo a coordenação das categorias 
de base do América.

Em 2015, ele trabalhou na co-
missão técnica americana, auxilian-
do o treinador Roberto Fernandes, 
quando da conquista do título do Es-
tadual. No ano seguinte, assumiu o 
Globo (Ceará-Mirim). Foi responsá-
vel por levar a equipe potiguar para 
a Série C do Campeonato Brasileiro. 

O time foi fi nalista do torneio. Em 
2017, ele comandou o Confi ança 
(SE). Além de Luizinho Lopes, a no-
va equipe técnica terá o fi siologista 
Lawrence Borba. A apresentação ofi -
cial dos profi ssionais acontecerá na 
próxima quinta-feira, 20, às 10h30, 
na sede do América. 

Luizinho Lopes comandou o Confi ança (SE) na Série C do Brasileiro de 2018

Com passagens 
por Globo (RN) e 
Confiança (SE), técnico 
será oficialmente 
apresentado na quinta

ITALIANO

Douglas Costa pede 
desculpas por cuspir 
em adversário em jogo

O meia-atacante Douglas 
Costa pediu desculpas à torcida 
da Juventus por ter cuspido em 
adversário durante o jogo da 
equipe de Turim contra o Sassuolo, 
no domingo, em rodada do 
Campeonato Italiano. O jogador da 
Seleção Brasileira foi expulso de 
campo por ter cuspido em Federico 
Di Francesco. “Gostaria de pedir 
desculpas a todos os torcedores da 
Juventus por essa minha reação 
equivocada no jogo de hoje. Peço 
também desculpas aos meus 
companheiros de time”, escreveu. 

Being Sports / Reprodução

Brasileiro foi expulso após o ato

Técnico do Liverpoll sobre 
quedas de Neymar: “Normal”

LIGA DOS CAMPEÕES

Reprodução / Reuters

Antes de enfrentar o Paris Sain-
t-Germain pela primeira rodada da 
fase de grupos da Liga dos Campe-
ões, Jürgen Klopp, técnico do Liver-
pool, saiu em defesa de Neymar. O 
alemão considera normal os “mer-
gulhos” do atacante brasileiro em 
alguns momentos dos jogos.

“Faz parte do futebol. Ele re-
almente sofre uma marcação forte 
e esta atitude é uma forma de pro-
teção, é até inteligente”, afi rmou o 
treinador, indo de encontro a uma le-
gião de críticos do craque da seleção 
brasileira. “Lógico que, em alguns 
momentos ele exagera, mas se trata 
de uma reação normal.”

O duelo no estádio de Anfi eld 
Road, na Inglaterra, é o primeiro de 
grande importância que Neymar vai 
disputar desde a Copa do Mundo da 
Rússia, competição na qual o Brasil 
foi eliminado nas quartas de fi nal, 
pela Bélgica. “Eu não acho que ele 
seja uma pessoa que queira fi ngir. 
Se fosse assim, ele não conseguiria 
jogar o futebol que ele joga”, disse o 
treinador. 

Klopp avisou que Neymar não 
motivo de preocupação para o Li-
verpool na questão de quedas e 

eventuais provocações. “Não vamos 
enfrentá-lo. Nós vamos jogar fute-
bol e queremos vencer na bola. Não 
queremos tentar agir desta forma. 
Mas queremos evitar passes para 
ele, tentar evitar que ele ganhe divi-
didas, o que é algo difícil de fazer.”

Para o jogo desta terça, o PSG 
terá Neymar e Kylian Mbappé em 
boas condições físicas. Eles foram 
poupados na goleada sobre o Saint-
-Étienne por 4 a 0, na sexta-feira, em 
rodada do Campeonato Francês. 

Liverpool e Paris Saint-Germain 
estão no Grupo C da Liga dos Cam-
peões, juntamente com Napoli (Itá-
lia) e Estrela Vermelha (Sérvia). 

Neymar lidera o ataque do PSG

/arthurdutrarn

www.arthurdutra7700.com.br
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